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PCT/WG/14/15 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2021مايو  31 التارخي:

 عاهدة التعاون بشأن الرباءاتالفريق العامل مل
 

 عشرة الرابعةالدورة 
ىل  14جنيف، من   2021يونيو  17اإ

التعلم اإللكرتوني من أجل تدريب القائمني على الفحص  دراسة استقصائية عن استخدام موارد
 املوضوعي للرباءات

عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

 ملخص

تدريب القامئني عىل الفحص بشأأن اس تخدام موارد التعمل الإلكرتوين ل دلراسة اس تقصائية  تعرض هذه الوثيقة تقيميا  .1

ىل جلأأتاملاكتب اليت  وقد استشعرت .املوضوعي للرباءات اثرة ويلفت النظر. أأمهيته مدى التعمل الإلكرتوين اإ أأي  عدم اإ

زاء شواغلي لأ  مكتب ىلاليت مل  ،املاكتبوتعزتم اس تخدام هذه الأدوات. يف  تهوموثوقي  الربط الش بيكرسعة  اإ التعمل  تلجأأ اإ

ىل مسائلماكتب  أأشارتفقد بشلك أأكرب يف املس تقبل. ومع ذكل،  الاس تفادة منه ،الإلكرتوين يف املايض صدار  من قبيل اإ اإ

ىل اادلول الأعضاء ويف هذا الصدد، تدعى الشهادات والتقيمي وتتبع التعمل الإلكرتوين.  نشاء مس تودع مس تقل اإ لنظر يف اإ

 موارد التعمل الإلكرتوين.لتجميع 
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 مقدمة

موارد التعمل الإلكرتوين جتميع مسأأليت  الثانية عرشةبشأأن الرباءات، يف دورته عاهدة التعاون انقش الفريق العامل مل .2

)انظر الوثيقة  القامئني عىل حفص الرباءاتتدريب يف التعمل الإلكرتوين  جدوىاليت حيتفظ هبا املكتب ادلويل و 

PCT/WG/12/6 .)ىل  21الفقرات من  وتطّرقت ىل  من هذه الوثيقة ،أأدانه ، الواردة23اإ دراسة اس تقصائية مقرتحة اإ

 :هواس تخداملإلكرتوين مرافق التعمل ا وضعحول س ياسات 

ّلت زايدة مطردة يف توافر موارد التعمّل الإلكرتوين خالل الس نوات املاضية وشهد بعض من تكل املوارد 21" . ُسج

ىل وضع بنية تدريبية حتتية  مزيدا من التطور. ورشعت ماكتب خمتلفة يف تطوير موارد التعمّل عن بعد سعيا مهنا اإ

عىل حد سواء. ويف حني تغطي املوارد املطّورة من قبل مؤسسات امللكية الفكرية، للفاحصني املبتدئني واحملنكني 

ن مؤسسات أأخرى )تنشط يف جمالت خبالف امللكية الفكرية(  عادة، الكفاءات الأساس ية لفاحيص الرباءات، فاإ

ارات املفيدة طّورت مرافق أأخرى للتعمّل الإلكرتوين ل تس هتدف فاحيص الرباءات حرصا، بل تتناول كذكل امله

للفاحصني، مثل املهارات اخلاصة ابلتكنولوجيا ومهنا تقنية البحث يف قواعد البياانت اخملصصة للمتسلسالت 

 البيولوجية.

س مي الصغرية مهنا، ل متتكل املوارد الاكفية لتطوير موارد التعمّل الإلكرتوين اخلاصة هبا.  . غري أأن بعض املاكتب، ول22

ماكني س تغةل عىل وابلرمغ من اإ نه يبدو أأن تكل الإماكنية ل تزال غري مج ة الاس تفادة بشلك كبري من تكل املوارد، فاإ

 النحو الاكمل، بل ل تزال جمهوةل يف بعض الأحيان.

جراء دراسة اس تقصائية غري متكّررة لس تكشاف س ياسات املاكتب املتعلقة 23 . وعليه يقرتح املكتب ادلويل اإ

تعمّل الإلكرتوين املس متدة من مصادر خمتلفة لأغراض تدريب فاحيص الرباءات فهيا؛ وستشمل ابلس تفادة من موارد ال 

طار بنيهتا التدريبية التحتية، وتقامس  ادلراسة أأيضا س ياسات تكل املاكتب فمي خيص تطوير موارد التعمّل عن بعد يف اإ

ىل مجع وهجات نظر تكل املوارد مع املاكتب املهمتة الأخرى أأو املس تخدمني احملمتلني. و  ستسعى ادلراسة كذكل اإ

املاكتب حول جدوى التعمّل عن بعد، والثغرات القامئة يف املوارد املتاحة للتعمّل عن بعد، والتعاون عىل تطوير تكل 

 املوارد وتقامسها."

جراءاملقدم عىل الاقرتاح  عرشة،يف دورته الثانية  العامل،وافق الفريق و  .3 سة اس تقصائية درا املكتب ادلويل بشأأن اإ

 )ب( من تقرير ادلورة، الوثيقة 173)انظر الفقرة  PCT/WG/12/6من الوثيقة  23يف الفقرة  كام ورد

PCT/WG/12/25.) 

 يلمتس فيه تزويده ،2020فرباير  27، بتارخي C.PCT 1588أأصدر املكتب ادلويل التعممي  ذكل،وبناءا عىل  .4

 19املكتب ادلويل  ىتلقو لرباءات. املوضوعي ل القامئني عىل الفحصعلومات بشأأن اس تخدام موارد التعمل الإلكرتوين لتدريب مب

 ضعيفاا  عددا ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواا من  ةالوارد الردود شلكت، ا التعمميهذعىل رداا 

ىل ردود الواردةالدود من العدد احمل يرجعقد و . مهنا   املس تجد. 19-كوفيد جاحئةتفيش أأولوايت أأخرى انش ئة عن  اإ

س ياساهتا فمي يتعلق ابلتعمل الإلكرتوين.  مراجعة يف طور ،19-كوفيدمع جاحئة  ايف ضوء جتربهت، رمبا اكنت املاكتبو  .5

ىل ىلهبذا  صاء وتقدمي تقريراقرتح املكتب ادلويل تكرار الاس تق أأعاله،التطورات املذكورة  وابلنظر اإ  لفريق العاملا الشأأن اإ
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 .C التعمميأأصدر املكتب ادلويل  عليه،و (. PCT/WG/13/11)انظر الوثيقة  2021الرابعة عرشة يف عام ته دوريف 

PCT 1620  لتعممي اب املرفقلالس تبيان  أأساساا  امشاهب التعممي ا. واكن الاس تبيان املرفق هبذ2021أأبريل  6بتارخيC. 

PCT 1588، املكتب ادلويل. دلى ابس تثناء حتديث متعلق بتجميع موارد التعمل الإلكرتوين احملفوظة 

 ردود ادلراسة الاس تقصائيةنظرة عامة عىل 

عىل  أ خر بدلا 12ردود  بعني الاعتبار . وقد ُأخذتC. PCT 1620رداا عىل التعممي  31تلقى املكتب ادلويل  .6

عىل  اياحتو التعممينيلأن الك  عند تقيمي ادلراسة الاس تقصائية C. PCT 1620التعممي  دون C. PCT 1588التعممي 

من البدلان النامية وأأقل  ،عىل الك الاس تقصائني ،اردّ  43 أأصل من رّدا فقط 18 قد وردو  .مع ال خر اس تبيان متطابق

 البدلان منوا أأو من البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية.

حصايئ و  رديو  .7 عىل صفحة الويب  التعممينيالك ب تتعلق رّدا، 42 عىلالاقتباسات من التعليقات  مجموعة منحتليل اإ

 عن الردود الأخرى. C. PCT 1588 التعمميالردود عىل  فصل جرىومن ابب المتيزي، فقد اخلاصة هبذه ادلورة. 

 .نيتلخص الفقرات التالية تقيمي الردود عىل الاس تبيانو  .8

 س تخدام موارد التعمل الإلكرتوينس ياسات ا

س ياسة بشأأن الاس تخدام الإجباري ملوارد التعمل  وضع أأنه نعىل الاس تبيا يف معرض رّدهمثانية وعرشون مكتبا  أأفاد .9

 ثل هذه الس ياسة.مل  عن افتقارهمكتبا  15 أأعرب فمي، أأو لكهيامالطوعي أأو الاس تخدام الإلكرتوين 

لزايم  أأنس ياسة، ينهتج هذه ال  مكتباا  28مكتباا من أأصل  18 وأأورد .10 اس تخدام بعض موارد التعمل الإلكرتوين هو جزء اإ

ما بعد لتدريب بشأأن امكتباا أأيضاا  28 أأصل من ماكتب 8هو ما عرّبت عنه ، و للقامئني عىل الفحص الابتدايئتدريب ال من 

ن اس تخدام موارد التعمل أأما . املس توى الأول لزامياا.ابلنس بة لس تة ماكتب، فاإ  الإلكرتوين ليس اإ

ذا أأوىص عامة ابلفعل س ياسة  اعتبارها جيوزو  .11 لس تخدام الطوعي اب ببساطةمكتب بشأأن اس تخدام التعمل الإلكرتوين اإ

ن  ابلفعل، 28املاكتب ، وهو ما تضطلع به م حوافز لس تخداهماأأو قدّ  للقامئني عىل الفحص دلهياالتعمل الإلكرتوين  ملوارد بل اإ

معظمها مراكز التعمل الإلكرتوين للمكتب الأورويب للرباءات والويبو. كام أأيدت بعض  معينة،اس تخدام موارد  مهنا أأيد 20

 وأأيّد. STNقاعدة البياانت التجارية  مورداملاكتب مراكز التعمل الإلكرتوين التابعة ملكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية و 

ا  لكأأحد املاكتب أأيضا  .coursera.orgرتوين غري املتعلقة ابمللكية الفكرية مثل مراكز التعمل الإ

س تة وثالثون  أأوردو حوافز لس تخداهما الطوعي. هو وضع جانب أ خر لس ياسة اس تخدام التعمل الإلكرتوين  ومثة .12

فمي ل تسمح بذكل  الطوعي؛ابس تخدام جزء من وقت معلهم يف التعمل الإلكرتوين  الفحص عىلللقامئني أأنه يجسمح مكتبا 

ا أأكرب من املاكتب دلهيا عىل الأقل س ياسة  النحو،عىل هذا و . س بعة ماكتب فضال بشلك مبطن  عامة ساريةيبدو أأن عددا

 س ياسة بشأأن اس تخدام موارد التعمل الإلكرتوين. اعامتدهات رصاحة اليت أأكدّ  28ملاكتب ا عن

وحتديد جزء  للأداء،النظر يف س ياق التقيمي الس نوي  بنيفز ترتاوح هذه احلواو مثانية ماكتب حوافز أأخرى.  وضعتو  .13

ىل فرص املشاركة يف  الشهرية، النواجتمن أأجر احلوافز الس نوية أأو ختفيض أأهداف   التدريب اخلارجية. فعالياتاإ
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أأن العديد من املاكتب تعترب الاس تخدام املنتظم للتعمل  الإلكرتوين،التعمل  جبدوىمن التعليقات املتعلقة يبدو و  .14

ا فعالا للغاية من تدريب  وضع أأرضية مشرتكة مجليع  بنيترتاوح الأس باب و املبتدئني.  القامئني عىل الفحصالإلكرتوين جزءا

 املالحظاتمل من خالل وفرصة التحسني املس متر لأنشطة التع الفرد،ومزية أأخذ ادلورات ابلرسعة اليت حيتاهجا  املتدربني،

جراء تقيميت موحدة كجزء من أأنشطة التعمل الإلكرتوين. املتدربني،من  التعقيبية  وخيار اإ

ا عىل أأنه  تتفق العديد من الإلكرتوين،هذه اجلوانب املفيدة للتعمل  رمغو  .15 ل  يشلكل قد املاكتب أأيضا ا  عنرصااإ واحدا

طار التدريب.  قات عىل أأن التعمل الإلكرتوين ل ميكن أأن حيل حمل التعمل بل يمكهل فقط من تؤكد العديد من التعليو فقط من اإ

عىل  القامئنيدلن أأو التوجيه من  ،الاعتياديةادلراس ية  احلجراتخالل التفاعل املبارش وهجاا لوجه بني املتدربني واملدربني يف 

 .ذوي اخلربة الفحص من

لهيا نفاذموارد التعمل الإلكرتوين وال  وضع  اإ

مكتباا عىل  11 ووضع ،القامئني عىل الفحصمخسة ماكتب مجيع موارد التعمل الإلكرتوين املس تخدمة لتدريب  وضعت .16

ا من موارد التعمل الإلكرتوين  لكرتوينال  من مواردأأي  عن وضعمكتبا  27فمي ختلف  هذه؛الأقل بعضا  .تعمل اإ

ىل موارد التعمل الإلكرتوين هذه  النفاذويرتاوح  .17 ىل  متاماا  جماانا  ذالنفا بنياإ ىل أأي مورد )مكتب واحد( اإ عرب الإنرتنت اإ

 وضعمكتباا  16من بني و اذلي يتطلب دفع رسوم أأو قبول بسبب اتفاق ثنايئ بني املاكتب.  النفاذأأي  ،اخلاضع للضوابط النفاذ

ول أأي نفاذماكتب ل  10هناك  الإلكرتوين،موارد التعمل  ىل هذه ا للمس تخدمني اخلارجيني ختج  .ملوارداإ

 تفتقر ملوارد اكفية لوضعاليت  واملتوسطة،أأن املاكتب الصغرية  اخلصوص،عىل وجه  ،يبدو الواردة،من التعليقات و  .18

التعمل الإلكرتوين موارد ىل اإ  النفاذلتدريب خرباهئا من خالل مع دعاليا احلصول عىل تقدر  بنفسها،موارد التعمل الإلكرتوين 

ا أأن و. اخلاريج املزيد من املاكتب مواردها التدريبية دون أأي قيود للمس تخدمني من  تتيحذلكل س يكون من املفيد جدا

ىل تبادل أأفضل املامرسات بني قمية املاكتب الأخرى. وقد يضيف هذا  سواء يف ممارسات الفحص أأو ممارسات  املاكتب،اإ

 كام ورد يف بعض التعليقات. ،الإلكرتوينوتقنيات التدريب 

زيد من شفافية ممارسة توارد التدريب ومهنجياته مل املشاركة العامةأأن تنظر يف نفاذ امجلهور، املاكتب اليت  تراعيقد و  .19

سهاماا هاماا يف تكوين كفاءات ت الثقة بني املس تخدمني. كام ميكن أأن  ترس يخمما يساعد عىل  املكتب،الفحص يف  سهم اإ

 الاقتصاد املعين.نظام الرباءات يف ل س تخدمني ال خرين امل 

ا لأن  أأخرى،ومن انحية  .20 ا موارد مالية أأو برشية  وضعنظرا فقد ل ترغب  كبرية،موارد التعمل الإلكرتوين يتطلب أأيضا

منا اقتصارها عىل مع العامة ة مواردهابعض املاكتب يف مشارك من أأجل ختفيف و خرباء من ماكتب الرباءات الأخرى فقط.  واإ

دارة الطلبات العبء الإداري عن هذه امل ىل هذه  والنفاذاكتب من خالل اإ نشاء مس تودع ينظر ا قد املوارد،اإ ملرء يف اإ

ىل املس تخدمني املعمتدين. النفاذواذلي من شأأنه أأن يوفر  الإلكرتوينمس تقل ملوارد التعمل   اإ

دارة ترمجة املوارد اخملتارة من أأجل  .21 لهيا واس ت تيسري النفاذوميكن ملثل هذا املس تودع كذكل اإ خداهما. ومن شأأنه أأن اإ

كام أأكد أأحد التعليقات.  اخلارجية،وهو أأمر رضوري لالس تخدام املنتظم للموارد  املوارد،يضمن اس مترار توافر هذه 

والتاكمل يف أأنظمة  ميكن توفري بعض املوارد للتزنيل ،الربط الش بيكللتخفيف من حدة املشالكت املتعلقة برسعة وموثوقية و 
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دارة التعمل احمللي ابلتأأكيد يف تعزيز اس تخدام التعمل الإلكرتوين بني املاكتب  انجعاا س يكون مثل هذا املس تودع  عام،بشلك و ة. اإ

 اليت مل تنظر بعد يف طريقة التعمل هذه.

 جتميع موارد التعمل الإلكرتوين

لرباءات واليت ل املوضوعيللقامئني عىل الفحص حيتفظ املكتب ادلويل مبجموعة من موارد التعمل الإلكرتوين املناس بة و  .22

انظر الوثيقة  حتديث،)لالطالع عىل أ خر ابنتظام مرتني يف الس نة عىل الأقل  ختضع للتحديث

PCT/WG/14/REFERENCE/E-LEARNING.) 

تشري و موارد التعمل الإلكرتوين تقديراا عظميا لهذا التجميع ومشوليته وفائدته.  جتميع بشأأنتعكس التعليقات الواردة و  .23

ىل اخلطط طويةل املدى لهذا التجميع وتؤكد عىل أأمهية احلفاظ علهيا وحتديهثا ابنتظام. بعض ا أأخرى تعليقات تشري و لتعليقات اإ

ىل أأن العديد من  ل أأهنا  ،أأمهيهتارمغ  املوارد،اإ  "؛اس متع أأو اقرأأ  فقط،املشارك )"شاهد  دلن من الالزتامتتطلب القليل من اإ

 أأو أأن القليل مهنا يتضمن تقيميت لنجاح التعمل. (،مل""القليل من التفاعل لتعزيز التع

بالغ عن املزيد من موارد التعمل الإلكرتوين عرب الإنرتنت اليت مل تدرج بعد يف  .24  اجملموعةوتضمن الاس تبيان دعوة لالإ

شار مل تتضمن الردود أأي  ذكل،ومع  .لرباءاتل القامئني عىل الفحص املوضوعيواليت س تكون مناس بة لتدريب  من هذا  اتاإ

 القبيل.

 املنفعة واجلوانب الأخرى ملوارد التعمل الإلكرتوين

ول س مي  املس تقبل،ذكرت عدة ماكتب أأهنا مل تس تفد كثريا من التعمل الإلكرتوين لكهنا ستنظر يف تعزيز اس تخدامه يف  .25

 يف ضوء الاس تخدام املزتايد للعمل عن بعد.

ىل املزيد من  .26  وحدات التدريب اخلاصة ابلتكنولوجيا.ولوحظ أأيضاا أأن هناك حاجة اإ

ىلو  .27 . كام لقامئني عىل الفحصملشاركة احافزاا  تشلكالشهادات اليت من شأأهنا أأن  منح أأشارت العديد من التعليقات اإ

 منح الشهادة بناء عىلأأنه ل ينبغي  تتعمل. وذكر ال مسار يف  املوظف اذلي حيرزه تقدمال س يكون من املفيد للماكتب تتبع 

 التعمل القامئ عىل تقيمي هادف للمهارات واملعرفة املكتس بة من خالل املشاركة.يف مسار نجاح عىل ال بل  حفسب،كة املشار 

 .تهوموثوقي  الربط الش بيكرث مشألك تتعلق برسعة تأأن أأايا من التعليقات مل  املفاجئ،و  .28

ىل .29 ن الفريق العامل مدعو اإ  ما ييل: اإ

بنتاجئ ادلراسة  الإحاطة علام "1"

الاس تقصائية بشأأن موارد التعمل 

الإلكرتوين لتدريب القامئني عىل الفحص 

 ؛املوضوعي للرباءات
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نشاء مس تودع والتعليق عىل  "2" اإ

مس تقل ملوارد التعمل الإلكرتوين، كام 

ىل  16وردت يف الفقرات من   .أأعاله 21اإ

 ]هناية الوثيقة[


